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Megoldások betegségekre, kártevőkre, 
gyomokra és a növénytáplálásra

A Dagonis hosszú hatástartamú 
SDHI és triazol kombinációjú, fel-
szívódó gombaölő szer. A termék 
preventív és kuratív hatása magas fokú 
védelmet biztosít a varasodás és liszt
harmat mellett a levélfoltosságok  és 
az alternáriás betegségekkel szemben 
is. Mivel az alma varasodásra legfogé
konyabb a virágzás és a gyümölcsnö
vekedés kezdetén, ezért ebben a két 
stádiumban mindenképp javasoljuk a 
Dagonis használatát. A lisztharmat elle
ni hatékonysága főleg a virágzás kezde
tétől az intenzív hajtásnövekedés idő
szakában érvényesül. 

A termék blokkszerű alkalmazása nem 
megengedett! A készítménnyel végzett 
két kezelés között lisztharmat és varaso
dás ellen feltétlenül szükséges más ha
tásmechanizmusú fungicid kijuttatása.

Lemosó permetezések

Dózis: 2–4 l/ha + 3–7 kg/ha

Hatóanyag: 
638 g/l rézoxiklorid 

Gombaölő

Copper Field®/ 
Montaflow® SC

Varasodás és liszharmat ellen

Dózis: 0,3–0,4 l/ha 
+ 1,5–1,88 kg/ha

Hatóanyag: 
100 g/l tetrakonazol,  
800 g/kg kaptán

Domark® 10 EC + 
Karát® 80 WDG

Gombaölő

A Domark® 10 EC a triazolok csoport
jába tartozó, nagy hatékonyságú gom
baölő szer. Használatával megelőzhető, il
letve gyógyítható a kezdeti fer tő zés, és a 
levelekben blokkolható, el pusz títható a 
meglévő varasodás, liszt harmat. Gyógyí
tó hatását a fertőzés bekö vet keztét kö
vető 36–48 órában képes kifejteni. 

Jó zsíroldékonysága azon nali felszívó
dást biztosít a növényi bőr szöveten ke
resztül, kiváló víz oldékonysága gyors 
szállítódást ered mé nyez a nedv kerin
gésben, gőzhatása pedig a növényen 
belül az egyenletes eloszlás garanciája.

A Copper Field®/Montaflow® SC ki
válóan kiegészíti a szisztemikus blokk
ban használt felszívódó szerek hatását, 
mindemellett csökkenti a reziszten
cia kialakulásánák esélyét. Felhasz
nálás a zöldbimbós állapotig ajánlott  

Cosavet Edgedzsel kombinációban, 
amely magas kéntartalmának köszön
hetően kimagasló védelmet nyújt a 
lisztharmat ellen. Mindemellett jelentős 
atkaölő mellékhatással is bír.

AlmamolyVarasodás

Dózis: 1 l/ha

Hatóanyag: 
100 g/l piriproxifen

Harpun®

Rovarölő

Folyékony, egyedi hatásmódú rovar ölő 
 szer. Almamoly elleni felhasználásnál 
min den képpen a feromoncsapdás meg
figyelésre kell alapozni a kezeléseket. 

A kijuttatást a tojásrakás idejére, a 
lárvák tömeges kelésének kezdetére 
kell üte mezni.

Molyok, almailonca

Dózis: 1 kg/ha

Hatóanyag: 
375 g/kg Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki

Lepinox® Plus

Rovarölő

A Lepinox® Plus szelektív biológiai 
növény védő szer, amely több lepke féle 
fiatal lárvái ellen hatékonyan alkal maz
ható.

A kártevők táplálkozás útján veszik fel, 
azonnali taglózó hatás nem tapasz tal
ható, de a kártételük azonnal leáll.

A Champion® WG jól kiegészíti a szisz
témikus blokkban használt felszívó szerek 
hatásspektrumát, és egyben csökkenti a 
rezisztencia kialakulásának esélyét.

Dózis: 2 kg/ha

Hatóanyag: 
768 g/kg rézhidroxid  
(500 g/kg fémréz)

Champion® WG

Gombaölő

Keresse kollégáinkat bizalommal! www.kwizdagarden.hu • Tel.: +36 1 224 7300

Dózis: 3–7,5 kg/ha

Hatóanyag: 
800 g/kg elemi kén

Cosavet® DF Edge

Gombaölő

Dózis: 0,3–0,4 l/ha  
+ 3–5 kg/ha

Hatóanyag: 
100 g/l tetrakonazol, 
800 g/kg mikronizált elemi kén

Domark® 10 EC + 
Cosavet® DF Edge

Gombaölő

Dózis: 0,7 l/10000m2 LFF 
max. 1,2 l/ha

Hatóanyag: 
75 g/l fluxapiroxad, 50 g/l 
difenokonazol.

Dagonis®

Gombaölő

Nagy Zsanett
SzabolcsSzatmárBereg  
megye

+36 30 306 0129 
zsanett.nagy@kwizda.hu

Kovács András

Veszprém, Komárom 

Esztergom, Zala megye

+36 30 722 5192

andras.kovacs@kwizda.hu

Varga László
JászNagykunSzolnok 
megye, Békés megye, 
HajdúBihar megye,  
BorsodAbaújZemplén 
megye 
+36 30 928 6172 
laszlo.varga@kwizda.hu

Oravecz Péter

Heves megye

+36 30 978 3722

peter.oravecz@kwizda.hu

Klein Róbert

BácsKiskun megye

+36 30 797 4574 

robert.klein@kwizda.hu

Csatordai László 

CsongrádCsanád megye

+36 30 2126242

laszlo.csatordai@kwizda.h

Mészáros Béla 
Pest megye, Heves megye, 

Nógrád megye

+36 30 982 0765

bela.meszaros@kwizda.h

Péter Ákos

BorsodAbaújZemplén  

megye

+36 30 972 1050

akos.peter@kwizda.hu

Kolozsvári László

Békés megye

+36 30 580 4357

laszlo.kolozsvari@kwizda.hu

Németh Tibor

Fejér megye

+36 20 610 7222

tibor.nemeth@kwizda.hu
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Megelőzés és fagy utáni regenerálás, biostimulálás

Dózis: 23 l/ha

Hatóanyag: 
tengeri alga és bór

Wuxal® Ascofol

Lombtrágya

A kora tavaszi fagyok károsítják a lombot 
és a virágkezdeményeket is. A kár mér
téke a növény kondíciójától is függ.  
A Wuxal® Ascofol mikroelemekben 
és természetes növekedésszabályozó 
anya gokban gazdag barna tengeri 
alga kivonat, amely több, mint 50%
os növényihormontartalma révén javít
ja a fagytűrést és növeli a nö vé nyek 
stressztűrő képességét, vala mint ser
kenti a sejtosztódást és a sejt meg nyú
lást. Érésgyorsító, színesítő hatású.
Figyelem: fagyveszély mérséklése cél
jából mindig preventíven, a fagyok előtt 
12 nappal ki kell juttatni a készítményt!

TermésnövelésFagyok esetén

Dózis: 1,53 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
kálium és szilikát

Prosilicon®

Biostimulátor

A Prosilicon® speciális káliumszilikáttar tal mú termésnövelő anyag. Az alma ese tében többszörös 
hatáskifejtést biz tosít, megerősíti a gyümölcsök bőr szöve tét, csök kenti a napégés veszélyét, és javítja 
a ter més színesedést is. Lúgos kémhatása fokozza a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képességet. 
A gyümölcsnövekedés időszakától legalább 2 alkalommal alkalmazzuk 2–3 literes dózisban, maximum 
0,7% oldatkoncentrációval. Figyelem: Felhasználás előtt mindig végezzen keverési próbát!

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
bór és foszfor

Wuxal® Boron Plus

Lombtrágya

Egyedülálló tápelemkombinációja és 
adjuváns rendszere miatt hatékonyan 
támogatja a terméskötődést. A permetlé 
kémhatását pedig az optimális enyhén 
savanyú pHtartományban tartja.

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
nitrogén, kalcium, mikroelemek

Wuxal® Kalcium

Lombtrágya

Prémium minőségű, kiemelkedően ma
gas kalciumtartalmú szuszpenziós lomb
trágya, mely gyors felszívódást biztosít 
aszályos körülmények között.

Szüret előtti kalcium
pótlás nitrogén nélkül

Kalcium hiányában keserű foltosság lép 
fel a termésen. A szüret előtti időszak
ban olyan tápelemformulációval célsze
rű pótolni a kalciumot, amely nitrogént 
nem tartalmaz, érésgyorsító, színesí
tő hatással rendelkezik; használatával 
a hőstressz negatív hatásai is csökkent
hetőek.

A tökéletes terméskötés 
érdekében

Kalciumpótlás Káliumpótlás

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
kalcium és aminosav

Wuxal® Aminocal

Lombtrágya

Dózis: 35 l/ha

Hatóanyag: 
káliumoxid, mikroelemek

Wuxal® K40

Lombtrágya

Minőségjavító, színesítő hatású, a nö
vény stressztűrő képességét és vízház
tartását javító szuszpenziós lombtrágya. 
Használata színesítésre, érésgyorsítás
ra javasolt a gyümölcsérés  időszakában.

Tápanyaghiányok 
megszüntetése,  
minőségjavítás

Gyümölcs repedés 

Lisztharmat és 
varasodás 

Almamoly, sodró-
molyok, almailonca 

Gyomirtás 

Lemosó permetezés

Rügy Rügypattanás Egérfüles Zöldbimbós Pirosbimbós Fehérbimbós Virágzás Sziromhullás Mogyoró  nagyságú Zölddió  nagyságú Gyümölcs növekedés Érés előtti állapot Érés Szüret után
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